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 بشكل عام، مركزا مميزا فـي الدراسـات الماليـة            و الرسوم  لقد احتلت الضرائب    
 علـى   ليس فقـط  .  تزل الوسيلة الرئيسية والمهمة التي تحقق أهداف الدولة        الفالضريبة كانت و  

إنما أيضا وسيلة فاعلة تمكن الدولة من التدخل في  و. اعتبارها إحدى المصادر الرئيسية للتمويل  
 .الحياة االقتصادية و االجتماعية

و نظرا ألهمية الضرائب سعت الدول إلى تطويرها بمـا يـتالءم مـع التطـورات             
  .العالمي صادي االقتاالقتصادية العالمية لتصبح أكثر مواكبة واندماجا مع النظام 

ألساسي و   تشكل المورد ا   او سنتناول في دراستنا هذه الضرائب و الرسوم باعتباره          
  .األكبر من موارد الدولة و أحد أدوات سياستها االقتصادية

 



  

   الضرائب-1
  
   تعريف الضريبة-1-1

مبلغ من المال تفرضـه  << في غياب تعريف تشريعي، يمكن أن نعرف الضريبة على أنها         
 تجبيه من المكلفين بصورة جبرية، و نهائية و دون مقابل، في سبيل تغطية النفقات العامـة أو                  الدولة و 

  . >>.في سبيل تدخل الدولة فقط
 فريضة مالية يدفعها الفرد جبراً إلى الدولة أو إحـدى الهيئـات             <<:  و تعرف كذلك بأنها     

، دون أن يعود عليه نفع خاص        العامةالنفقات   تغطيةالعامة المحلية، بصورة نهائية ، مساهمة منه في         
  .>> .مقابل دفع الضريبة

لكن التساؤل الذي نطرحه لماذا يعطى للدولة الحق في فرض الضرائب و إلزام المـواطنين     
  . ؟بأدائها

فكـرة العقـد    <<فكرتين همـا     إلى      للضريبة ي أي األساس القانون    يمكن إرجاع هذا الحق   
  .>>جتماعيمن االاالتض<< و فكرة >>االجتماعي

  أ ـ نظرية العقد االجتماعي
زلة و أن كل واحد  تتلخص فكرة هذه النظرية في أن األفراد يعيشون في مجتمع وليس في عُ            

اك عقد ضمني بينهم يتنازل بمقتضاه كـل        نمنهم يستفيد من مزايا تلك الحياة الجماعية، و من ثم فإن ه           
ين جزء من الحرية و األموال في ظل حمايـة          فرد عن جزء من حريته و أمواله مقابل أن يؤمن لآلخر          

  .القانون



  

  ب ـ نظرية التضامن االجتماعي
 تقوم هذه النظرية على فكرة أساسية مؤداها أن المواطنين ُيسلمون بضرورة وجود الدولـة             

م ينشأ بين األفراد تضامن اجتماعي بموجبه       تو من   .  تعمل على تحقيق مصالحهم وإشباع حاجاتهم      التي
كي تتمكن الدولة من    عليه  واحد منهم حسب استطاعته و قدرته في أداء الضريبة المفروضة           يلتزم كل   

القيام بوظائفها المتعددة و توفير الخدمات العمومية لكافة المواطنين بال استثناء و بغض النظر عن مدى      
رتبطة بفكـرة    باإلضافة إلى ذلك فإن نظرية التضامن االجتماعي م        .مساهمتهم في تحمل النفقات العامة    

السيادة التي تمارسها الدولة على مواطنيها و من ثم إلزامهم و إجبارهم على أداء الضريبة حتى و لـو                   
  .كانوا مواطنين أجانب مقيمين في الدولة إقامة عادية و مستمرة

   خصائص الضريبة-1-2
  : لضريبة يبرز لنا الخصائص األساسية التاليةاتعريف 

  أ ـ الضريبة اقتطاع نقدي
 عينياً أو عمالً يقوم به المكلف كما كان سائداً في           أي عبارة عن مبلغ من النقود و ليس شيئاً        

  .النظم االقتصادية القديمة
  ب ـ الضريبة تفرض بشكل إجباري

اإللزامية بمعنى أن المكلف ملزم بتأديتها وليس له أي خيار في دفعها  الضريبة بالصفة تتميز
و في حالة امتناعه عن دفعها تجبـى منـه قـسراً و             . يفية الدفع وموعده   دفعها و ال حتى في ك      مأو عد 
  .كرهاً



  

   مباشر ـ الضريبة تدفع بصفة نهائية و بدون مقابلـج
حصل في مقابله علـى     و ال يَ           ال يمكنه استرداد المال الذي دفعه       بالضريبة  المكلف  

  .ت الشعب عن طريق مرافقها العامة المختلفة و إنما ينتفع بالخدمات التي تضعها الدولة لصالح فئاشيء
  
  

   الرسوم-2
  

   تعريف الرسم-2-1
  الدولة مقابل خدمة تؤديها للمواطنين، وهـذه الخدمـة تنفـرد   مبلغ من المال تفرضه   الرسم  

 . تأديتها ب الدولة

   خصائص الرسم-2-2
  : الخصائص التاليةصنستخلالسابق للرسم من خالل التعريف 

  لنقودأ ـ الرسم مبلغ من ا
الرسم أن يكون ماالً عينياً أو عمالً يقدمه أو يؤديه المواطن الذي تحـصل علـى                ال يمكن   

 . بل يجب أن يكون مبلغاً من النقودالخدمة

  الرسم يدفع بصفة إجباريةب ـ 
ر في أن يطلب الخدمة أو المواطن الرسوم إال عند حصوله على خدمة معينة، فهو ُحال يدفع 

 . مجبراً على دفع الرسمأصبحار طلب الخدمة فإذا اخت. ال يطلبها

  : الرسم يدفع مقابل خدمةجـ ـ 
الرسم يدفع مقابل خدمة أو منفعة تؤديها الدولة بمفردها مثل رسم الحصول على جواز سفر               

  .أو رخصة سياقة أو سجل تجاري

  
  
  
  
  
  



  

   قواعد الضريبة-3
  

ريبة، و الهدف منها على السلطات المختصة أن تراعي عدة مبادئ أو قواعد عند فرض الض
 .مـن جهـة أخـرى     بالضريبة   المكلفمن جهة و مصلحة     العمومية  هو التوفيق بين مصلحة الخزينة      

وتعتبر هذه القواعد بمثابة دستور عام ضمني تخضع له األصول القانونية للضريبة و البد على الدولة                
ها و إال أعتبر ذلك تعـسفاً       أن تحترم هذه لقواعد عند فرض الضريبة و ال يحق لها الخروج عن إطار             

  :و تتمثل هذه القواعد فيما يلي. من جانب الدولة في استعمال حقها في فرض الضرائب
  أ ـ قاعدة العدالة في فرض الضريبة

يقصد بذلك أن تكون الضرائب محققة للمساواة بين الناس في القدرة على أداء الضريبة، أي                  
  .جتمع كل حسب قدرته و استطاعتهيتم توزيع العبء المالي على أفراد الم

  ) الوضوح(ب ـ اليقين 
و يكون ذلك    ، محددة بصورة قاطعة دون أي غموض أو إبهام         الضريبة تكونيعني ذلك أن    

  .الخ... مواعيد تحصيلها  و دفعها قيمة الضريبة وكيفية حسابها و بدقة بقانون يوضح
  الدفع في المالئمة ـ قاعدة ـج
حتى يتسنى للمكلف دفعها     الضريبة مع وقت تحقق اإليراد الفعلي،        عدفيجب أن يتالءم وقت        

  .في حالة يسر مالي و ال يشعر بثقلها
  

  د ـ االقتصاد في النفقات 
 فالموارد المالية التي تجنيها الدولة من الضريبة        .أي االقتصاد في نفقات تحصيل الضرائب     

ن جهة و تجنب إخراج نقود أكثر من الالزم         يجب أن تكون أكبر من تلك التي استعملت في تحصيلها م          
حتاج إلى جهاز إداري ضـخم، و  ي الضرائب  تحصيل فمن المعروف أن   .من جيوب المكلفين بالضريبة   

 أكثر و تفقد أهميتها، فقد تصبح تكاليف و نفقات الجباية           الضريبةتوسيع هذا الجهاز يؤثر على حصيلة       
  .من غلتها

  
  
  
  
  
  
  



  

   أهداف الضريبة-4
  

ومنها ما هو اقتصادي و منها        مالي و الضريبة لتحقيق عدة أهداف منها ما ه       تستخدم الدولة 
  . اجتماعي و أحيانا لتحقيق هدف سياسيوما ه

  أ ـ الهدف المالي
 و  .، و هو الهدف التقليدي للـضريبة       العامة   و هو تأمين موارد مالية للدولة لتغطية نفقاتها       

  . ه مع األهداف األخرىيجب أن تعطى لهذا الهدف األولوية في حال تعارض

  ب ـ هدف اقتصادي
تعتبر الضرائب من بين الوسائل التي تستخدمها الحكومـة لتوجيـه االقتـصاد و مكافحـة      

  اقتصادي  فقد ترغب الدولة في إنعاش قطاع      .التضخم أو االنكماش للوصول إلى االستقرار االقتصادي      
  .شجيع االستثمار في ذلك القطاع أو العكس لت) مثالًإعفاء ضريبي( منح مزايا ضريبية فتلجأ إلى ما 

   ـ هدف اجتماعيـج
عند فرض ضرائب مرتفعة على المداخيل المرتفعة وتخصيصها لزيادة مـداخيل الطبقـات             

كما أن فرض رسوم عالية علـى       .  لتحقيق العدالة االجتماعية   ن ذلك يعتبر إعادة توزيع الدخل     إالفقيرة ف 
 من هذا النـوع     التقليل يؤدي إلى    )مثل التبغ والكحول   ( بالصحة إنتاج أو استهالك بعض السلع الضارة     

  .من السلع

  د ـ هدف سياسي
 فتح سـوقها  ت كيلضغط على دولة ما     ا من أجل قد تستعمل الضرائب لتحقيق هدف سياسي       

 رسوم جمركية عالية علـى      فتُفرضمعلنة  االستيراد منها بطريقة غير     تضييق   الداخلي بشكل أوسع أو   
  . سياسية فيعتبر هذا استعماالً للضريبة ألهدافلدولة،امنتجات تلك 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

   أنواع الضرائب-5

  

  .ضرائب مباشرة و أخرى غير مباشرة: تقسم الضرائب من حيث تحمل عبئها إلى نوعين
   الضرائب المباشرة-5-1

  الضرائب المباشرةأ ـ تعريف
بياً باالستقرار و   تفرض على عناصر تتمتع نس      يقصد بالضريبة المباشرة تلك الضريبة التي     

 البعض بأنها كل اقتطاع قائم مباشرة على األشـخاص أو           ا كما عرفه  ). الدخل المهن، الملكية،( الدوام  
 و التي تنتقل مباشرة من المكلف بالـضريبة    اسمية،لذي يتم تحصيله بواسطة قوائم      ا و   الممتلكات،على  

  .العموميةإلى الخزينة 
  

 باشرةمزايا و عيوب الضرائب المب ـ 
   المزايا.1.ب 

 مالئمـة  أكثرفهي  . الثبات النسبي للحصيلة و انتظامها، و عدم تأثرها كثيراً بالتغيرات االقتصادية           
  .لالعتماد عليها كمصدر أساسي لإليرادات العامة

هناك عالقة مباشرة بين الدولة وبين دافعي الضرائب المباشرة، فهي مطلعـة علـى ظـروفهم، و                  
  . لهمئمةالمالمواعيد الدفع 

ففيها تتقرر اإلعفاءات االجتماعية    ،  المكلفينهي اقرب إلى العدالة لما تتمتع به من مسايرة لظروف            
  .المناسبة و إعفاء غير القادرين عليها

غلـب   أ رفع معدل الضريبة ، و هذا ما تلجأ إليـه الـدول فـي             سهولة زيادة حصيلتها عن طريق       
  .األحيان

   العيوب.2.ب 
ة ليس لها صفة العمومية بالنسبة لجميع األفراد، بمعنى أنها تفرض على أفـراد              الضرائب المباشر  

معينين يشعرون باالرتباط االجتماعي عن طريق المساهمة بالمال، مما يدفع هذه الفئة إلى مراقبـة               
  .نفقات الدولة دون بقية أفراد الفئات األخرى

عه مرة واحدة في وقت معين إلى التهرب         بتحمله عبئاً ماليا يدف    المكلف بالضريبة قد يؤدي إحساس     
  .من دفع الضريبة

 كما أنهـا ال  .نفقات تحصيلهاقد يؤدي إلى زيادة   ضخماً اً إداري اًتحصيل هذه الضريبة يتطلب جهاز     
  . تُعد مصدر مستمر للخزينة العمومية ألنها تدفع في فترات محددة

  



  

 أنواع الضرائب المباشرةجـ ـ 
  اصالضرائب على األشخ. 1.جـ

 الرؤوس بغض النظر    ى قديماً و كانت تفرض عل     اً موجود هذا النوع من الضرائب التي كان     
  .أو امتالكهم للثروة  تصادية عن طبيعة نشاطاتهم االق

  الضرائب على الدخل. 2.جـ
 معيار لتحديد القدرة على     أحسنتعتبر هذه الضرائب من أهم أنواع الضرائب ألن الدخل هو           

 يقتضي مبدأ العموم بضرورة فرض الضريبة على جميع أنواع الدخل، وهـده             و. تحمل عبئ الضريبة  
  :األنواع يمكن ترتيبها على النحو التالي

 و تشمل فئتين، فئة العمل المأجور وهي الرواتب و األجور، و فئـة              :  الناتجة عن العمل   المداخيل 
 .العمل المستقل وهي أرباح المهن الحرة مثل المحامون و األطباء

 :تنقسم إلى و : الناتجة عن استغالل رأس المالاخيلالمد 

  . الناتجة عن استغالل العقارات كإيجار األراضي والمبانيالمداخيلـ 
  . الناتجة عن استغالل المنقوالت كعائدات األسهم والسنداتالمداخيلـ 
 .ركات أي العمل و رأس المال معاً مثل أرباح الش:  الناتجة عن استغالل المشروعاتالمداخيل 

  الضرائب على رأس المال. 3.جـ
  : نادراً ما تفرض الضريبة على رأس المال ألنه ال يتسم بالتجدد الذاتي، غير أن هناك بعض األمثلة

  
 و تفرض بمعدل جدُّ معتدل مثل الضريبة على الودائـع فـي   :  التكميلية على رأس المال الضريبة 

  .البنوك
 انتقال األوراق المالية من شخص      عند سبيل المثال لى  تفرض ع  :  على تداول رأس المال    الضريبة 

 .مثل الضريبة على التركاتوكذلك آلخر عن طريق البيع أو الهبة 

   الضرائب غير المباشرة-5-2
  الضرائب غير المباشرةتعريفأ ـ 

فهـذا  . هي الضريبة التي يستطيع من يقوم بدفعها نقل عبئها إلى غيره فيكون بمثابة الوسيط         
، اآلخرين المكلف ويمكن أن ينقل عبئها إلى        من الضرائب تتضمنه أسعار المنتجات وال يحس بها       النوع  

 .ي يتحملهاذأي أن المستهلك النهائي هو ال

 مزايا و عيوب الضرائب غير المباشرةب ـ 
   المزايا.1.ب

  . ال يشعر المكلف بدفعها ألنها تدخل ضمن ثمن شراء السلعة 
  . ومصلحة الضرائبدافعيهاقوانين أو نشوب خالف بين سرعة تحصيلها دون تعقيد لل 



  

  . مستمر للخزينة العمومية على مدار السنةمورد 
  العيوب. 2.ب

 غير المباشرة تتميز بطابع العمومية أي ال يعفى منها أحد، و ال تراعى الظروف المالية                الضرائب 
  .لدافعيها، مما يجعلها غير عادلة

 لزيادة حـصيلتها،    مالئمة وأكثرضة لهذا النوع من الضرائب       السلع عر  أكثرالسلع الضرورية هي     
فقد تلجأ الدولة إلى زيادة معدالتها لتمويل الخزينة العمومية ، مما يكون له أسوء األثر في انخفاض                 

  .القدرة الشرائية للمواطن البسيط
 أنواع الضرائب غير المباشرةجـ ـ 

  الضرائب على االستهالك. 1.جـ
 على أساس واقعة االستهالك أو إنفاق الفرد لدخلـه و هـي ضـريبة               تفرض الضريبة هنا  

تشمل جميع الضرائب التي تفرض على بيع السلع و الخدمات بمعدل يتناسـب مـع               متنوعة و متعددة    
  .الرسم على القيمة المضافةقيمتها مثل الرسوم الجمركية و 

  الضرائب على التداول. 2.جـ
ه في شكل شراء أصول عقاريـة أو منقولـة أو يقـوم              من دخل  قام الفرد باستثمار جزء   إذا  
 الحاليتين فإن المشرع الـضريبي      ا شخص آخر ففي كلت    إلى في األموال الموجودة لديه      عبالتصرف بالبي 

على التداول ضـريبة     و من أمثلة الضرائب      ،يفرض ضريبة على تداول و انتقال األموال بين األفراد        
 . والتوثيقيلو رسوم التسج) ضريبة الطابع(الدمغة 

 
 

   التنظيم الفني للضريبة-6
  

   وعاء الضريبة-6-1
 نشاطاً أو سـلعة أو      ت أكان سواء للضريبة،   ة الخاضع المادة أو   ءالوعاء الضريبي هو الشي     

و بالتالي فإن الوعاء الضريبي يعني العنصر االقتصادي الذي         .  لضريبةل اً تكون مصدر  عمالً أو حيازةً  
 الوعاء الضريبي مبلغ المادة الذي تفرض عليهـا        ّد عُ اً نقدي اًالضريبة مبلغ و لما كانت    . يخضع للضريبة 

  .الخ...رأسماالًدخالً، ، االضريبة، و هذه المادة قد تكون ربح
التحديد الكيفي لوعاء   : أساسيين هما  أسلوبين   يكون عبر لضريبة  ل المادة الخاضعة إن تحديد   

  .الضريبة و التحديد الكمي لوعاء الضريبة
  لتحديد الكيفي لوعاء الضريبةأ ـ ا



  

 الـدخل    المادة الخاضعة للضريبة مثل    ال يقتصر على تحديد   التحديد الكيفي لوعاء الضريبة     
الذي يحصل عليه الشخص و لكن ال بد من األخذ بعين االعتبار عدة ظروف شخصية تتعلق بالشخص                 

 االجتمـاعي و العـائلي      كز و المر  )العمل أو رأس المال    (حجم الدخل ومصدره  الخاضع للضريبة مثل    
  .أي يجب األخذ بعين االعتبار المقدرة التكليفية للشخص الخاضع للضريبة.بالضريبة   للمكلف والمالي

  ب ـ التحديد الكمي لوعاء الضريبة
المادة الخاضعة للضريبة و هناك عدة      قيمة   أو تقدير   على طريقة تحديد   يتوقف حجم الحصيلة الضريبية  

  :كمية الوعاء الضريبي و هي طرق مختلفة لتقدير
  ةـ طريقة المظاهر الخارجي
 التي تتعلق بالمكلف    ة على بعض المظاهر الخارجي    بي الوعاء الضري   تحديد فيقد تعتمد إدارة الضرائب     

و عدد الـسيارات التـي يمتلكهـا أو عـدد           أ   اآلالت المستخدمة   عدد أو   بالضريبة مثل عدد العمال     
  .الخ. . .الصحون في المطعم

  ـ طريقة التقدير الجزافي
 و   بعـض المؤشـرات    إلىتقوم إدارة الضرائب بتحديد دخل المكلف تحديداً جزافياً استناداً          

 لتحديد دخل صاحب العقار ورقم األعمال لتحديد ربح التـاجر و عـدد              يةراإليجامثل القيمة    : الدالئل
  .الخ...ساعات عمل الطبيب لتحديد دخله

أو تحدد بصورة اتفاقية بـين      " بالجزاف القانوني   " دالئل و تسمى    و قد يضع القانون تلك ال     
  ".بالجزاف االتفاقي " إدارة الضرائب و المكلف بالضريبة وتسمى 

  ـ طريقة التقدير المباشر
و تتم بواسطة التصريح الذي يقدمه المكلف بالضريبة حيث يقوم المكلف بتقديم تصريح في              

روته أو دخله أو المادة الخاضعة للضريبة بصورة عامـة مـع            موعد يحدده القانون يتضمن عناصر ث     
ولضمان دقة و صحة التصريح، فإن إدارة الـضرائب         . افتراض حسن النية و أمانة المكلف بالضريبة      
  .تحتفظ لنفسها بالحق في رقبة التصريح و تعديله

لحرية فـي   ، حيث يكون لها ا    كما تتم طريقة التقدير المباشر بواسطة إدارة الضرائب نفسها        
اللجوء إلى كافة األدلة للوصول إلى تحديد دقيق لوعاء الضريبة عن طريق فحص الدفاتر و السجالت                

 الضرائب إلى هذه الطريقة عندما يتخلف أو يمتنع المكلف بالضريبة عن تقديم             ةو تلجأ إدار  . المحاسبية
  .التصريح الضريبي أو إذا كان التصريح ينطوي على خطأ أو غش

   الضريبة سعر-6-2
فسعر  .يقصد بسعر الضريبة العالقة أو النسبة بين مبلغ الضريبة والمادة الخاضعة للضريبة           

تصفية الضريبة بفـضل اسـتخدام معـدالت        أي    هو المعدل الذي يتم به تحديد مبلغ الضريبة        الضريبة



  

لف دفعـه إلـى     الواجب على المك   تحديد مبلغ الدين المالي       بواسطتها معلومة على الوعاء الضريبي يتم    
   ).تحديد مبلغ الضريبة(مصلحة الضرائب 

  الضرائب من و بالنظر إلى معدل الضريبة نجد نوعين
   النسبيةالضريبةأ ـ 

 فيها معدل الضريبة نسبة مئوية ثابتة تؤخذ من الوعاء الضريبي و ال تتغير بتغير هذا                يكون
  .األخير مثل الضرائب على األرباح

  ب ـ الضريبة التصاعدية
فيها معدل الضريبة متغير بتغير حجم الوعاء الضريبي، أي انه كلما ازداد            يكون     

  .ـ عادةً ـ يزيد معه معدل الضريبة مثل الضرائب على األجورالوعاء الضريبي 
   تحصيل الضريبة-6-3

يقصد بتحصيل الضريبة مختلف اإلجراءات و العمليات التي تؤدي إلى نقل دين الـضريبة              
 فقد تدخل المشرع الضريبي بوضع قواعد تضمن تحـصيل          .ا إلى الخزينة العمومية   من ذمة المكلف به   

 و يمكـن تلخـيص قواعـد        .دين الضريبة دون حدوث أي عقبات تمنع الدولة من الحصول على حقها           
  :فيما يليتحصيل الضريبة 

   للضريبةالمنشئةأ ـ الواقعة 
 و بطبيعة الحال فإن القانون      ريبةو تعني المناسبة أو السلوك الموجب لحصول الدولة على الض         

فمثال الضريبة على األجور والمرتبات     . هو الذي يحدد الواقعة المنشئة للضريبة و يبين شروطها و معدلها          
  .الواقعة المنشئة لها هي حصول الفرد على المرتب أو األجر

 
  ب ـ طرق تحصيل الضريبة

  : يتم تحصيل الضريبة بعدة طرق أهمها ما يلي
  التوريد المباشر. 1.ب

 و تعد هذه الطريقـة       الضرائب من تلقاء نفسه    ةإدارأي يلتزم المكلف بالضريبة بدفعها إلى       
  .أكثر الطرق شيوعاً

  االقتطاع عند المنبع. 2.ب
و فحواها أن ُيكلف المشرع     . تسري هذه الطريقة بصورة عامة في الضرائب غير المباشرة        

عوض المكلف الفعلي بدفع مبلغ الضريبة إلـى        "  سيط الضريبي  الو المكلف القانوني أو  "شخصاً يدعى   
يلجأ المشرع إلـى    و  .   فيما بعد من المكلف بالضريبة الفعلي      بخصمهاالخزينة العمومية على أن يقوم      

الذي يـدفع   ) المكلف القانوني (هذه الطريقة بالنسبة للضرائب على الدخل ومعناها أن يقوم رب العمل            
ضريبة بخصم قيمة الضريبة من الدخل قبل توزيعـه، بحيـث يـستلم المكلـف               الدخل إلى المكلف بال   

  .بالضريبة دخالً صافيا من الضريبة



  

 لتحصيل كل ضريبة مراعياً في ذلك مـصلحة الخزينـة           مواعيدو تجدر اإلشارة إلى أن القانون يحدد        
لـضرائب علـى    فعلى سبيل المثال ا   . حة المكلفين بالضريبة من جهة أخرى     لالعمومية من جهة و مص    

المرتبات و األجور تدفع شهرياً و الضرائب على األرباح تدفع سنوياً مرة واحدة خالل الثالثة أشـهر                 
  .الموالية النتهاء السنة المالية

  جـ ـ ضمانات تحصيل الضريبة
 القانون للخزينة العمومية العديد من الضمانات حتى تضمن الدولة الحـصول علـى              أعطى

  :أهمهاب و مستحقاتها من الضرائ
  
 .اعتبار دين الضريبة ديناُ ممتازاً أي ُيستوفى قبل غيره من الديون األخرى 

 أو   الضرائب إصدار أمر بالحجز اإلداري على أموال المكلفين الذين يتـأخرون           ةيحق إلدار  
ويعتبر الحجز هنا حجزاً تحفظياً و ال يجوز التصرف في           .سداد دين الضريبة  عن   يمتنعون

 .وزة إال إذا رفع الحجز بحكم قضائي أو بقرار من المدير العام للضرائباألموال المحج

يتمتع الموظفين المختصين على مستوى المصالح الضريبية بحق اإلطالع على الوثـائق و              
األوراق و الدفاتر الموجودة لدى المكلف بالضريبة من أجل تمكيـنهم مـن تحديـد ديـن                 

 .الضريبة

 أي أن المكلـف  "الدفع ثم االسـترداد  "  قاعدة ساسية و هييقرر التشريع الضريبي قاعدة أ   
  يطعن فـي فرضـها     إدارة الضرائب أوالً ثم يستطيع أن     بالضريبة يدفع مبلغ الضريبة إلى      

والغرض من ذلك مراعاة مصلحة الخزينة      .  ثانياً استردادها أو في مقدارها أو حتى     أساسا  
 . و يتأخرون في دفع الضريبةالعمومية حتى ال يستغل المكلفون حقهم في الطعن

باإلضافة إلى الضمانات السابقة فقد فرض المشرع عقوبات مالية و جزائية على المكلفـين               
  .الذين يمارسون الغش الضريبي



  

  :الخالصة

  
  
  
   
  
  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الضرائب. 1
عامة المحلية، بصورة   مبلغ من المال يدفعه الفرد جبراً إلى الدولة أو إحدى الهيئات ال           << الضريبة هي   

. نهائية، مساهمة منه في تغطية النفقات العامة، دون أن يعود عليه نفع خاص مقابل دفـع الـضريبة                 
<<.  

  :تعريف الضريبة يبرز لنا الخصائص األساسية التالية
  ـ الضريبة اقتطاع نقدي

  ـ الضريبة تفرض بشكل إجباري
  ـ الضريبة تدفع بصفة نهائية و بدون مقابل مباشر

  الرسوم. 2
الرسم مبلغ من المال تفرضه الدولة مقابل خدمة تؤديها للمواطنين، وهذه الخدمة تنفرد الدولة              

 . بتأديتها 

  :  الخصائص التاليةصمن خالل هذا التعريف نستخل
  ـ الرسم مبلغ من النقود

 ـ الرسم يدفع بصفة إجبارية
  ـ الرسم يدفع مقابل خدمة تنفرد الدول بتأديتها

   الضريبة قواعد-3
  . أي توزيع عبء الضريبة على أفراد المجتمع كل حسب قدرته: أ ـ قاعدة العدالة

  . يعني ذلك أن تكون الضريبة محددة بصورة دقيقة وواضحة: ب ـ اليقين
 أي يجب مراعاة وقت تحصيل الضريبة حتى يتسنى للمكلف دفعها في : جـ ـ قاعدة المالئمة في الدفع

  .عر بثقلهاحالة يسر مالي و ال يش
  .  أي االقتصاد في نفقات تحصيل الضرائب:د ـ االقتصاد في النفقات 



  

  تابع الخالصة

 أهداف الضريبة. 4
  .وارد مالية للدولة لتغطية نفقاتها العامة و هو تأمين م:ـ هدف المالي

 تعد من بين الوسائل التي تستخدمها الحكومة فـي توجيـه و             :ـ هدف اقتصادي  
  .إنعاش االقتصاد و مكافحة التضخم 

المجتمـع   تعد وسيلة من وسائل إعادة توزيع الدخل بين أفراد           :ـ هدف اجتماعي  
  . العدالة االجتماعيةلتحقيق

ام الضريبة كوسيلة ضغط للتأثير على التعامل التجـاري         استخد :ـ هدف سياسي  
  .بين الدول

  أنواع الضرائب. 5
 و الذي يتم تحـصيله      على الممتلكات، هي اقتطاع قائم مباشرة على األشخاص أو        :ـ الضرائب المباشرة  

  .العموميةبواسطة قوائم اسمية و ينتقل مباشرة من المكلف بالضريبة إلى الخزينة 
هي الضريبة التي يستطيع من يقوم بدفعها نقل عبئها إلى غيـره فيكـون               :المباشرةـ الضرائب غير    

 .أي أن المستهلك النهائي للسلعة أو الخدمة هو الذي يتحملها. بمثابة الوسيط

   التنظيم الفني للضريبة-6
  . للضريبةالوعاء الضريبي هو المادة الخاضعة :ـ وعاء الضريبة
  .ي يتم به تحديد مبلغ الضريبة  هو المعدل الذ:ـ سعر الضريبة



  

  تابع الخالصة
 ـ تحصيل الضريبة

جراءات و العمليات التي تؤدي إلى نقل دين الضريبة من ذمة المكلف يقصد بتحصيل الضريبة مختلف اإل
  : يمكن تلخيص قواعد تحصيل الضريبة فيما يلي. بها إلى الخزينة العمومية

 السبب الموجب لحصول الدولة على الضريبة و القانون هو الذي           هيو   : ة للضريبة ئالواقعة المنش  
 .يحدد الوقائع المنشئة للضرائب

 : طرق أهمها يتم تحصيل الضريبة بعدة: ل الضريبةطرق تحصي 
 . الضرائب من تلقاء نفسهةأي يقوم المكلف بالضريبة بدفعها إلى إدار : التوريد المباشر 
ي تقتطع الضريبة من الدخل وتدفع إلى إدارة الـضرائب بواسـطة            أ : االقتطاع عند المنبع   

  .المكلف الفعليشخص آخر هو الوسيط الضريبي قبل أن ُيسلم الدخل إلى 
  ضمانات تحصيل الضريبة 

 .دين الضريبة دين ممتاز أي ُيستوفى قبل غيره من الديون 

 الضرائب إصدار أمر بالحجز اإلداري على أموال المكلفين الذين يتـأخرون أو             ةيحق إلدار  
 .يمتنعون عن سداد دين الضريبة

طـالع علـى الـدفاتر       يتمتع الموظفين المختصين على مستوى المصالح الضريبية بحق اإل         
 .التجارية و المستندات المحاسبية للمكلفين

أي أن المكلف بالضريبة يدفع مبلغ الضريبة أوالً ثم يقدم الطعن           " قاعدة الدفع ثم االسترداد     "  
 .ثانياً

  .فرض المشرع عقوبات مالية و جزائية لمحاربة الغش الضريبي 
  



  

  

   :أسئلة التقويم الذاتي
 

  : السؤال األول
  : رف بما يليحدد العنصر المع

  التعريف  العنصر

اإلجراءات و العمليات التي تؤدي إلى نقل الضريبة من ذمة المكلف بهـا إلـى الخزينـة                   ....
  .العمومية

  .المادة الخاضعة للضريبة  ....

  .سبة بين مبلغ الضريبة و المادة الخاضعة للضريبةنال  ....

  .لموجب لحصول الدولة على الضريبةاالسبب   ....

  .الضريبة التي ُينقل عبئها إلى اآلخرين  ....

  .يفرض مقابل خدمة تنفرد الدولة بتأديتها  ....
  .االقتطاع القائم مباشرة على األشخاص أو الممتلكات  ....

  .قيام المكلف بالضريبة بدفعها إلى إدارة الضرائب من تلقاء نفسه  ....

  .ائية إلى الدولة ودون مقابلمبلغ يدفعه المكلف جبراً و بصورة نه  ....

  .تقتطع الضريبة من الدخل و تدفع بواسطة شخص آخر هو الوسيط الضريبي  ....
  : السؤال الثاني

  :من بين اإلجابات على األسئلة التالية ما هو الجواب الصحيح
  :  في فرض الضريبة تعنيةالعدال. 1

  .أ ـ فرض الضريبة على جميع المواطنين بدون استثناء
  . ـ توزيع عبء الضريبة على أفراد المجتمع كل حسب قدراتهب

  .جـ ـ فرض الضريبة على األغنياء و إعفاء الفقراء
  .د ـ أو كل ما سبق

  :عنيي في فرض الضريبة اليقين. 2
  .أن تكون الضريبة محددة بصورة دقيقة و واضحة أ ـ

  .أن يقتنع المواطنين بهذه الضريبةب ـ 
  .الضريبة بأنها تحقق المصلحة العامةأن يقتنع من يدفع جـ ـ 

  .د ـ أو كل ما سبق
  : عنيي المالئمة في التحصيل. 3

  .مالئمة الضريبة للنظام االقتصادي أ ـ



  

  .تحصيل الضريبة يجب أن يتم برفق و دون الضغط على المكلفينب ـ 
  .جـ ـ مراعاة وقت تحصيل الضريبة

  .د ـ أو كل ما سبق
  :عنيي االقتصاد في النفقات. 4

  . التقليل من النفقات العامة للدولةأ ـ
  .التقليل من نفقات دافعي الضرائبب ـ 

  .جـ ـ التقليل من تكاليف جباية الضرائب
  .د ـ أو كل ما سبق

  :من خصائص الضريبة ما يلي. 5
  . الضريبة اقتطاع نقديأ ـ

  .ب ـ تدفع الضريبة بشكل إجباري
  .ل مباشرجـ ـ تدفع الضريبة بصفة نهائية و بدون مقاب

  .د ـ أو كل ما سبق
  

  : السؤال الثالث
ما هي األسس القانونية التي ارتكزت عليها النظريات المختلفة في تبرير            عرف الضريبة و    

  اللجوء إليها ؟ 
  : السؤال الرابع

   أوجه الشبه و االختالف بين الضريبة و الرسم ؟بين  
  : الخامسالسؤال 

مثل في تمويل النفقات العامة أم توجد أهداف أخـرى          هل يوجد للضريبة هدف واحد و المت        
تسعى إلى تحقيقها ؟ و أي من أهداف الضريبة ستعطى له األولوية في حالة تعارض و تـصادم هـذه                    

 األهداف فيما بينها ؟
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  

  : السادسالسؤال 
قارن بين الضرائب المباشرة و الضرائب غير المباشرة من حيـث المزايـا و المـساوئ                  
  : الجدول التاليذجباستخدام نمو

  المساوئ  المزايا  نوع الضريبة
      الضرائب المباشرة

      الضرائب غير المباشرة
 
 

  :أجوبة التقويم الذاتي 
 
  : الجواب األول 

  العنصر  
  تحصيل الضريبة  
  الوعاء الضريبي  
  معدل أو سعر الضريبة  
  الواقعة المنشئة للضريبة  
  الضريبة غير المباشرة  
  سمالر  
  الضريبة المباشرة  
  التوريد المباشر  
  الضريبة  
  االقتطاع عند المنبع  

  :الجواب الثاني
   الصحيحالجواب  رقم السؤال
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  :الجواب الثالث
 تفرضه الدولة و تجبيه من المكلفين بـصورة         النقودمبلغ من   << تعرف الضريبة على أنها     

  . >>.، و نهائية و دون مقابل، في سبيل تغطية النفقات العامة أو في سبيل تدخل الدولة فقطجبرية
 << و   >> العقد االجتماعي  نظرية<< : نظريتينلضريبة إلى     فرض ا يمكن إرجاع أساس    و    

  .>>التضامن االجتماعينظرية 
ـ               ود عقـد   فأصحاب نظرية العقد االجتماعي يرون أن أساس فرض الضريبة يعود إلى وج

 كل فرد عن جزء من أمواله مقابل استفادته من مزايا الحياة            ه يتنازل بمقتضا  ضمني بين أفراد المجتمع   
  .الجماعية في ظل حماية القانون

أما أصحاب نظرية التضامن االجتماعي فيرون أن األفراد ُيسلمون بوجود الدولة التي تعمل               
ن األفراد تضامن اجتماعي بموجبه يلتزم كل واحـد         م ينشأ بي  ت ومن. على تحقيق مصالحهم و حمايتها    

و قدرته في أداء الضريبة المفروضة عليه كي تتمكن الدولـة مـن القيـام                   منهم حسب استطاعته    
  .بوظائفها المتعددة و توفير الخدمات العمومية لكافة المواطنين بال استثناء

  : الجواب الرابع
  أوجه االختالف  أوجه الشبه

الضريبة تدفع بدون مقابل بينما الرسـم يـدفع          .رسم كالهما مبلغا نقدياًلالضريبة و ا
  .مقابل خدمة

لمن تتـوافر فـبهم شـروط       الضريبة إجبارية     .رسم يدفعان بصفة نهائيةلالضريبة و ا
بينما الرسـم فهـو إجبـاري بالنـسبة         معينة،  

  .للشخص الذي طلب الخدمة
  

  : الجواب الخامس
عـدة أهـداف     و هي تستخدم لتحقيق      )الهدف المالي  (تمويل النفقات العامة  تهدف الضريبة أساساً إلى     

  :أخرى منها
 .محاربة التضخم و دفع النمو االقتصادي مثل : قتصاديةاأهداف  
عن طريق تخفيف الضرائب على الفئات األقل دخالً للمحافظـة علـى            : أهداف اجتماعية    

 .تهم الشرائيةاقدر
التعامل التجاري معها بصورة  ل األخرى و التضييق علىللضغط على الدو: سياسية أهداف  

 .غير معلنة
لكن إذا تعارض الهدف المالي للضريبة مع أهدافها األخرى يجب أن تعطى األولوية للهدف المالي 
ألن الضريبة هي المورد األساسي للدولة أما األهداف األخرى فيمكن اسـتخدام أدوات الـسياسة               

 .يقهااالقتصادية األخرى في تحق
  



  

  : السادسالجواب 
  المساوئ  المزايا  نوع الضريبة

  الضرائب المباشرة

  التحصيل سهلة -
  . تتمتع حصيلتها بالثبات نسبياً-
   سهلة المراقبة-
 مرئية و معروفة القيمة من طرف -

  .المكلف بالضريبة

  طول مدة التحصيل -
 مقبولة بشكل سيء من طرف -

  .المكلفين بالضريبة

  مباشرةالضرائب غير ال
مدفوعة بشكل سهل من طرف  -

  المكلف بالضريبة
   وفرة حصيلتها-
   سريعة التحصيل-

  . المراقبةصعبة -
   حصيلتها غير مستقرة-
   من الغش الضريبيرالكثي فيها -

  


